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Studera utomlands

Säkerhet 
över alla 
gränser
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Studera utomlands? Grattis! 
Glöm inte bort att försäkra dig!

Du är på väg ut på ett äventyr som 
kommer att bli ett minne för livet – 
låt det inte bli ett men för livet! Det 
är viktigt att du tecknar en 
försäkring som gör det möjligt att 
få hjälp om något oförutsett skulle 
hända, utan att du själv behöver 
stå för alla kostnaderna. Många 
händelser kan bli väldigt kostsam- 
ma utan en försäkring. Vi kan 
hjälpa dig att hantera dessa. Du 
kan till exempel få hjälp:

• att betala kostnaderna om ditt
studentrum får brand- och
rökskador för att du råkade slå
ned ett brinnande ljus så att
gardinen i rummet fattade eld!

• om du blivit stämd för att du
råkat cykla på någon på vägen
till skolan!

• när du får räkningen efter att ha
hamnat på sjukhus i USA!

• om du blir rånad på allt du äger
på väg till ditt studentrum!

• om du behöver bli hämtad med
ambulanshelikopter för att du
blivit ormbiten på ”trekking” i
australienska vildmarken!

Studera Utomlands är en försäkring 
som täcker det mesta och som ger 
dig det skydd du behöver under din 
utlandsvistelse.

Många utländska skolor kräver att 
du har en försäkring för att du ska 
få läsa där och det kan vara 
obligatoriskt för att 
överhuvudtaget få komma in i 
studielandet. I vissa länder kan du 
inte få akut sjukvård om inte 
någon ställt ut en 
betalningsgaranti.

Det kan vi hjälpa dig med.

Vem kan teckna 
försäkringen?  
Försäkringen kan tecknas av dig 
som är ska studera utomlands och 
som är folkbokförd i Norden. 
Försäkringen kan även tecknas för 
medföljande make/make/sambo 
samt barn under 18 år.

Försäkringen Studera Utomlands täcker den här typen av
händelser, så att du slipper lida ekonomiskt.



3

Hjälp och assistans dygnet runt

Med försäkringen Studera Utom-
lands får du den assistans du behöver 
i akuta situationer. Det ger dig en 
trygghet i en utsatt situation, då 
du dessutom är långt hemifrån.

Exempel på vad alarmcentralen 
kan hjälpa dig med:

• All kontakt med sjukhus

• Lämnar betalningsgarantier för
sjukvårdsbehandling och
sjukhusbesök

• Övervakar behandling (för att du
ska få rätt sådan)

• Kommunikation med dig, din
familj, försäkringsgivaren och
ambassader

• Återtransport till hemlandet

Tilläggsförsäkring 
Du har möjlighet att teckna 
tilläggsförsäkring i följande fall:

• Om du under försäkringsperio-
den, eller efter det att studierna
avslutats, ska resa till något
annat land än studielandet
under längre tid än 14 dagar.

• Om du ska stanna kvar i studie-
landet efter det att studierna
avslutats.
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Försäkra dig rätt under studieresan

Vad gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller i studielandet 
samt under resa till och från 
studielandet. Dessutom gäller
försäkringen under resor till tredje 
land i samma premieområden 
under längst 14 dagar. 

När gäller försäkringen? 
Försäkringen tecknas för din 
studieperiod, dock maximalt 12 
månader per tillfälle. Den börjar 
gälla från och med utresedagen till 
studielandet, dock tidigast 14 
dagar före kursstart.

Tänk också på att försäkringen inte 
förnyas med automatik, varför du i 
god tid bör planera för vilket 
försäkringsskydd du behöver när 
försäkringen upphör. Har du då 
behov av försäkring för fortsatta 
studier kan du förlänga försäkrin-
gen. 

Det är viktigt att du anger
mailadress när du tecknar 
försäkringen. Då får du information 
om din försäkring skickad till dig. 

Försäkringen slutar att gälla 14 
dagar efter avslutade studier.

Vid avbrutna studier upphör 
försäkringen att gälla 14 dagar 
efter avbrottet.

Hur tecknar du studera 
utomlands? 
Försäkringen tecknas via din 
kontakt på Study Abroad. 
Observera att försäkringen 
måste tecknas och betalas innan 
utresa från Sverige för att den 
ska träda i kraft.

S 
                              
                        

              Säkerhet
             över alla 

         gränser
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Självrisk 
Försäkringen gäller utan självrisk, 
förutom på momentet Rättsskydd.

Kostnader i samband med 
akut sjukdom eller olycksfall 
Vid olycksfallsskada lämnas 
ersättning för kostnader i som 
längst 3 år räknat från det att 
skadan inträffade. Vid akut 
sjukdom lämnas ersättning för 
kostnader som uppkommit inom 
90 dagar från första läkarbesöket.

Egensomsskydd 
Försäkringen omfattar personligt 
lösöre, upp till 30 000 kronor, som 
den försäkrade har med sig till 
studieorten, eller införskaffar under 
vistelsen utomlands. Försäkringen 
omfattar också pengar och 
resehandlingar.

Ansvarsskydd  
Om du som privatperson skadar 
annan människa eller annans 

egendom och blir skyldig att betala 
skadestånd lämnas ersättning upp 
till 10 000 000 kronor och even-
tuella rättegångskostnader.  
Ansvarsskyddet omfattar inte 
skador som uppkommit i samband 
med framförandet av motor-
fordon, inte heller vid tjänste-
utövning eller praktiktjänstgöring.

Generell information 
I denna information beskrivs försäk- 
ringen kortfattat. Vid skadefall är 
det de fullständiga försäkringsvil-
lkoren som gäller. Vill du beställa 
dem eller har du några frågor, 
kontakta Gouda Reseförsäkring, 
tfn. 08-615 28 00 eller e-post  
info@gouda-rf.se

All information om försäkringen 
hittar du på www.gouda-rf.se 
Uppgifter som lämnas för reglering 
av skada kommer att registreras 
och lagras elektroniskt.

Försäkringen gäller helt utan självrisk
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Vad ersätter försäkringen?

Kostnader

Läkekostnader Nödvändiga och skäliga 
kostnader

Tandbehandling Nödvändiga och skäliga 
kostnader

Merkostnader för kost och logi Nödvändiga och skäliga 
kostnader

Förlossning Kontakta Gouda

Försäkringsmoment och högsta ersättningsbelopp

Lokala resekostnader Nödvändiga merutgifter

Hemtransport och återresa Nödvändiga merutgifter

Anhörigs resa till svårt sjuk Nödvändiga och skäliga 
kostnader

Transport av avliden/begravning Nödvändiga och skäliga 
kostnader

Reseavbrott Nödvändiga merutgifter

Här följer några viktiga punkter angående vissa ersättningsmo-
ment samt en sammanställning över vad försäkringen innehåller 
och högsta ersättningsbelopp som kan utbetalas.

Resekostnader i samband med sjukdom och/eller  
olycksfall

Dödsfallsbelopp 1 prisbasbelopp

Medicinsk invaliditet Högst 10 prisbasbelopp

Invaliditetshjälpmedel Högst 1 prisbasbelopp

Vanprydande ärr Särskild tabell

Om du råkar ut för ett olycksfall
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Kostnader

Läkekostnader Nödvändiga och skäliga
kostnader

Tandbehandling Nödvändiga och skäliga
kostnader

Merkostnader för kost och logi Nödvändiga och skäliga
kostnader

Förlossning Kontakta Gouda

Personligt lösöre Högst 30 000 kr

Begränsningar i angivet försäkringsbelopp

För stöldbegärlig egendom Högst 20 000 kr
PC Högst 15 000 kr
För kontanter Högst 3 000 kr
För värdehandlingar Högst 20 000 kr
Cykel Högst 8 000 kr
Ansvarsskydd Högst 10 000 000 kr
Rättsskydd Högst 250 000 kr
Överfallsskydd Högst 500 000 kr
Återbetalning av
utbildningskostnader

Högst 25 000 kr per termin

Krisförsäkring 10 behandlingar
Evakuering

Egendomsskydd m.m.

Villkoren 
Vill du ha utförligare information om vad försäkringen innehåller, kan 
du beställa det fullständiga försäkringsvillkoren från gouda-rf.se tfn 
08-615 28 00, e-post info@gouda-rf.se
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Agentinfo:

Gouda Reseförsäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Tel +46 8-615 28 00
Org.nr: 516407-0384

E-mail: info@gouda-rf.se
gouda-rf.se

En del av Gjensidige-gruppen
Gjensidige Forsikring ASA, Norge
Org.nr: 995 568 217




